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ROZHODNUTÍ 

 
 Obecní úřad Nemile, jako příslušný orgán státní správy ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61    

ods. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zařízení ), ve znění 

pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ( dále jen 

,,správní řád´´), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 ods. 1 písm. a § 76 odst. 1 písm. 

a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o povo-

lení kácení 2 dřevin. 

 

takto : 

 

 Obecní úřad Nemile povoluje podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů kácení následujících druhů dřevin 

 

Číslo Druh dřeviny Počet 
Obvod kmene 

130 cm nad zemí 

Pozemek, par-

celní číslo 

1. Třešeň ptačí 5 94-107 cm 620/1 k.ú. Nemile 

 

 

Uvedený pozemek je vlastnictví  

Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc. 

  

 Termín pro provedení kácení : do 31.12.2023. 

 

  

Kacení se povoluje za účelem výstavby chodníku v obci. 
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Odůvodnění: 

 

 Stromy netvoří žádný estetický dojem, jejich vykácením nedojde k žádné ekologické újmě, 

ani netvoří žádnou společenskou funkci, proto je jejich kácení povoleno. 

 

Poučení o odvolání 

 

 Proti tomuto rozhodnutí může podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení podat ve 

lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  

životního prostředí a zemědělství, s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítané-

ho rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předchá-

zelo. Odvolání se podává u Obecního úřadu v Nemili v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník říze-

ní potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který roz-

hodnutí napadané odvoláním vydal ( § 82 ods. 2 správního řádu ). Podané odvolání má v souladu 

s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhod-

nutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. 

 

 

V Nemili dne 20.6.2022       

 

------------------------- 

Ing. Petr Šimek 

starosta obce Nemile  
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